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ES PRESENTEN DIVERSES SUBVENCIONS PER TIRAR ENDAVANT RUTES LITERÀRIES TEMÀTIQUES

PLA DE TREBALL


















Es presenta el projecte Rapsodes transpirinencs. Un itinerari audioguiat de poesia trobadoresca per tal d’optar a una
subvenció de l’Euroregió Pirineus- Mediterrània, junt amb socis de les Illes Balears (Fundació Casa Museu), LlenguadocRosselló (Ajuntament d’Illa), Migdia-Pirineus (Convergéncia Occitana) i Catalunya (Espais Escrits i la Universitat de VicUniversitat Central de Catalunya)
Es presenta una sol·licitud de subvenció a l’IRMU per portar a terme una ruta literària que transcorri pels diversos temples
dels Països Catalans
Durant el mes de juliol i inicis d’agost es fan diverses entrevistes als mitjans de comunicació per parlar de l’APP de rutes
literàries, que continua incrementant-se en número de rutes i idiomes
Es presenta l’APP de rutes literàries al Premi Lletra
S’associen nous autors a Espais Escrits: Eugeni Xammar, gràcies a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, i Raimon Caselles,
gràcies a l’Ajuntament de Figaró-Montmany,
Es treballa en el programa de la III Jornada Tècnica que es portarà a terme el proper 10 de novembre a l’IEC
S’obté un doctorat industrial per tirar endavant la tesi “Gestió del patrimoni literari català femení” que està portant a terme
la Mireia Munmany
Es continua participant al concurs “La casa del mes”, organitzat conjuntament amb el fòrum del QuèLlegeixes? Aquest
trimestre hi han participat la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, la Societat Narcís Oller i el Museu dels Sants d’Olot amb
Marian Vayreda.
Se’ns convida a col·laborar a la candidatura de Barcelona com a Ciutat UNESCO de la Literatura
Cada primer i tercer dijous de cada mes s’envia l’agenda d’activitats dels socis d’Espais Escrits
Des d’El Born Centre Cultural ens comuniquen que s’aturen els espectacles en el marc de l’Escriptor d’El Born, per falta de
públic i de pressupost
Durant el mes de setembre s’han programat les dinamitzacions als diversos clubs de lectura que ho han sol·licitat, fruit d’un
acord de col·laboració entre el Servei de Biblioteques de la Generalitat i Espais Escrits per portar els clàssics catalans arreu
S’endreça part de l’Arxiu d’Espais Escrits
El mes de setembre es reprèn la difusió diària a les xarxes socials de les citacions literàries dels nostres autors
S’actualitza permanentment el web d’Espais Escrits i del Mapa Literari Català, aquest trimestre s’hi ha afegit Eugeni Xammar

RELACIONS EXTERNES I INTERNES






03.07.14 Entrevista sobre l’APP a Bellvei Ràdio, en el programa Alambí Escriptors
17.07.14 Reunió amb Roger Canadell de la UOC per una subvenció sol·licitada a l’IRMU
02.08.14 Entrevista sobre l’APP al programa de l’Internauta, VilaWeb
16.09.14 Reunió amb l’UVic-UCC per parlar del doctorat industrial
17.09.14 Reunió de la Junta Directiva a la seu de l’IEC, Barcelona

PROPERES ACTIVITATS



10.11.14 tindrà lloc la III Jornada tècnica d’Espais Escrits La didàctica de la literatura. Els serveis educatius en els centres de
patrimoni literari. A partir de les 9h i fins les 2h a l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
Entre el mes d’octubre i novembre se celebrarà la jornada La literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori.
Espais i rutes literàries, al Centre de Lectura de Reus. El dia de la inauguració, el 27.10.14, des d’Espais Escrits s’oferirà la
conferència Espais Escrits, una eina per la Literatura Catalana en xarxa

Horari: de dilluns a dijous de 2/4 de 9h a 2h i dimarts a la tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 7h
info@espaisescrits.cat

